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សន្ធសិញ្ញាដាកប់្រទេសកម្ពជុាទប្ោម្អាណាន្គិម្បារាំង គ.ស. 1863 

******************************* 

មាប្ា 1 

ប្រះទៅអធិរជនន្ប្រទេសបារាំងន្ឹងជួយទធវើជាអាណារាាបាលទលើប្រទេសកម្ពុជា ។ 

មាប្ា 2 

ប្រះទៅអធិរជនន្ប្រទេសបារាំងន្ឹងតែងាាំងម្ន្រន្តីបារាំងមានាក់ឲាយទធវើជាកុងស ុលន្ិង 
ទធវើោរអម្ជាម្ួយន្ឹងប្រះរជាតមែរ ទ ើម្ាបីរប្ងឹងោរអន្ុវែតសន្ធិសញ្ញាទដាយប្រទេសទាំង 
រីរ ម្ន្រន្តីបារាំងរូរទន្ះន្ឹងទធវើោរទប្ោម្រង្គារ់ររស់អគគទម្ញ្ជាោរបារាំងទៅប្កុងនប្រន្គរ 
ប្រះរជាកម្ពុជាក៏ន្ឹងតែងាាំងម្ន្រន្តីតមែរម្ួយរូរត រ ឲាយទៅទធវើោរជាម្ួយន្ឹងអគគទម្រញ្ជា
ោរបារាំងទៅប្កុងនប្រន្គរកនុងនាេីជាកុងស ុល ។ 

 មាប្ា 3 

ប្រសិន្ទរើម្ន្រន្តីបារាំងត លបាន្តែងាាំងជាកុងស ុលទន្ះម្ករស់ទៅេឹក ីតមែរ ម្ន្រន្តី
រូរទន្ះប្ែូវចាែ់េុកថាមាន្ែាំតែងមពស់ទ ើយប្ែូវេេួលោរទោររទោែខ្លាច ។ 

 មាប្ា 4 

ប្រសិន្ជាមាន្ប្រទេសជាែិ នេណាចង់តែងាាំងកុងស ុលររស់មលួន្កនុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រះរជា ន្ិង ម្ន្រន្តីជាន្់មពស់ររស់ប្រះអងគប្ែូវរិទប្ោះទោរល់រីអគគទម្រញ្ជាោរទៅប្កុង
នប្រន្គរជាម្ុន្សិន្ លុះប្ាតែភាគីតមែរ-បារាំងរិភាកាាឯកភាររួចទប្សចទ ើយទេើរ
ប្រទេសទនាះអាចតែងាាំងកុងស ុលទៅប្រទេសកម្ពុជាបាន្ ។ 
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ប្រសិន្ទរើប្រះរជាតមែរន្ិងម្ន្រន្តីររស់ប្រះអងគម្ិន្យល់ប្សរឲាយជាែិណាម្ួយតែងាាំង
ឲាយទៅប្រចាាំកនុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ទោកអគគទម្រញ្ជាបារាំងទៅប្កុងនប្រន្គរក៏រ ិទសធ
ាម្ត រ ។ 

មាប្ា 5 

ប្រសិន្ទរើជន្ជាែិបារាំងមាន្រាំែងទធវើ ាំទែើរទៅម្កកនុងប្រទេសតមែរទ ើម្ាបីទធវើ
ជាំន្ួញឬចង់សង់លាំទៅដាឋាន្ទលើេឹក ីតមែរ រួកទគប្ែូវផ្តល់ ាំែឹង ល់រ ឋអាំណាចតមែរទ ើយ 
រ ឋអាំណាចតមែរន្ិងទចញលិមិែអន្ុញ្ញាែប្ែឹម្ប្ែូវ ល់ជន្ជាែិបារាំងទាំងទនាះ ទ ើម្ាបី 
ឲាយរួកទគទធវើោរង្រទន្ះបាន្ ។ 

មាប្ា 6 

ទរើសិន្ជាមាន្ជន្ជាែិតមែរចង់ទធវើ ាំទែើរទៅត ន្ ីបារាំងវិញ រួកទគន្ឹងមាន្អភ័យ 
ឯកសិេធន្ិងអាំណាច ូចមាន្តចងកនុងមាប្ា 5 ខ្ងទលើត រ ។ 

មាប្ា 7 

ទរើសិន្ជន្ជាែិបារាំងន្ិងតមែរមាន្េាំនាស់ន្ឹងោនា ភាគីទាំងរីរន្ឹងប្ែូវរតឹងទៅស្ថាន្ 
កុងស ុលបារាំង លុះរនាទារ់មាន្ោរអទងេែទ ើយេាំនាស់ទនាះម្ិន្ទន្់ទដាះប្ស្យរូចទេ 
កុងស ុលបារាំង ន្ិង ម្ន្រន្តីតមែរន្ឹងរិភាកាាោនាទ ើម្ាបីទដាះប្ស្យេាំនាស់ទនាះ ឲាយមាន្យុែតិធម្៌
ប្រសិន្ទរើជន្ជាែិតមែរមាន្េាំនាស់ន្ឹងជន្ជាែិតមែរ បារាំងម្ិន្លូកន ចូលទដាះប្ស្យទេ
ប្រសិន្ទរើជាជន្ជាែិអឺរ ុរណាម្ួយមាន្េាំនាស់ជាម្ួយជន្ជាែិបារាំង ម្ន្រន្តីបារាំងន្ឹងទដាះ
ប្ស្យេាំនាស់ទនាះ ប្រសិន្ទរើជន្ជាែិបារាំងបាន្ប្រប្រឹែតទទសកាំ ុសទៅប្រទេសកម្ពុជា
អាជាញាធរកម្ពុជាន្ឹងជួយកុងស ុលបារាំងរញ្ជូន្ជន្ទនាះទៅទោកអគគទម្រញ្ជាោរបារាំងទៅ
ប្កុងនប្រន្គរទ ើម្ាបីវិន្ិចឆ ័យទទស កនុងករែីអវែតមាន្ែាំណាងកុងស ុលឬម្ន្រន្តីបារាំងកនុង
ប្រទេសកម្ពុជា អគគទម្រញ្ជាោរបារាំងកនុងប្កុងនប្រន្គរន្ឹងចាែ់តចងោរង្រទន្ះជាំន្ួស ។ 
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មាប្ា 8 

ប្រសិន្ទរើមាន្ជន្ជាែិបារាំងណាចង់រស់ទៅប្រទេសកម្ពុជា ជន្ទនាះន្ឹងទៅចុះ 
រញ្ជីទៅស្ថាន្កុងស ុលបារាំងទ ើយស្ថាន្កុងស ុលបារាំងន្ឹងផ្តល់ ាំែឹងទៅអាជាញាធរកម្ពុជា ។ 

មាប្ា 9 

ប្រសិន្ទរើជន្ជាែិតមែរចង់ទៅរស់ទៅប្រទេសបារាំង ជន្ទនាះន្ឹងប្ែូវចុះរញ្ជី
ទដាយអាជាញាធរកម្ពុជាមលួន្ឯងឬទដាយម្ន្រន្តីតមែរត លបាន្តែងាាំងទដាយប្រះរជាតមែរ ឲាយ
ទៅទធវើជាែាំណាងទៅប្កុងនប្រន្គរ ។ 

មាប្ា 10 

ប្រសិន្ទរើឈ្ែួញ ឹកេាំន្ិញប្គរ់ប្រទភេទលើកតលងតែអាទភៀន្រីកាំរង់តផ្ររទេស
ចូលម្កលក់កន ុងប្រទេសកម្ពុជា ទ ើយទរើទគមាន្ោរអន្ុញ្ញាែរីបារាំងរីប្កុងនប្រន្គរ 
ទ ើយ ប្កសួងគយខ្ងតមែរម្ិន្ប្ែូវយករន្ធទេៀែទេ ក៏រ ុតន្តទរើឈ្ែ ួញទាំងទនាះនាាំ  
អាទភៀន្ ចូលទេើរអាជាញាធរតមែរអាចយករន្ធបាន្ ។ 

មាប្ា 11 

េាំន្ិញទាំងអស់ត លឈ្ែួញនាាំទចញរីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់ទៅត ន្ ីកូស្ាំងសីន្
ទ ើយទរើប្កសួងគយតមែរយករន្ធរួចទ ើយ ទ ើយឈ្ែួញទន្ះមាន្លិមិែអន្ុញ្ញាែរីអាជាញាធរ
តមែរត លមាន្ចុះ ែថទលខ្រួម្រីកុងស ុលបារាំងផ្ង ន្ឹងអន្ុញ្ញាែឲាយលក់ទលើេឹក ីត ល
បារាំងោន្់ោរ់ម្ិន្យករន្ធទេៀែទ ើយ។ 

 មាប្ា 12 

ទរើសិន្ជាមាន្ជន្ជាែិបារាំងម្កប្ស្វប្ជាវវិេាាស្ន្រសតទៅប្រទេសកម្ពុជា ជន្ទនាះ 
ប្ែូវរញ្ជូន្ ាំែឹងម្កអាជាញាធរកម្ពុជា ទ ើយអាជាញាធរកម្ពុជាន្ឹងេាំន្ុករប្ម្ុងឲាយទគអន្ុវែត
ោរង្របាន្ទដាយសុវែថិភារ។ 
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 មាប្ា 13 

ទរើសិន្កបា ាល់បារាំងប្ែូវទចាររលន្់ទលើេ ឹក ីតមែរ  អាជាញ ាធរម្ូលដាឋ ាន្ន្ ឹងប្ែូវ 
ផ្តល់ ាំែឹងឲាយជួយប្ស្វប្ជាវអាំរីទចារកម្ែទន្ះ ទ ើយចារ់ទចាររលន្់ទនាះម្កផ្តនាទាទទសាម្
ចាារ់ ប្េរាយសម្ាបែតិត លបាន្ម្កវិញប្ែូវឲាយមាចាស់ទ ើម្ ទរើទ ើញថាអាជាញាធរតមែរមិែមាំ
ប្រឹងតប្រងអស់រីសម្ែថភារទ ើយទៅតែចារ់ទចាររលន្់ម្ិន្បាន្ ន្ិង រកប្េរាយសម្ាបែតិត ល
បាែ់រង់ទន្ះម្ិន្បាន្ម្កវិញទេ អាជាញាធរទនាះក៏ម្ិន្ដាក់ឲាយេេួលោរមុសប្ែូវចាំទ ះអាំទរើ
ទចារកម្ែទន្ះទ ើយ េប្ម្ង់តរររេខ្ងទលើទន្ះក៏ប្ែូវអន្ុវែតោរបាែ់រង់ប្េរាយសម្ាបែតិ
ររស់ជន្ជាែិបារាំងត លស្នាក់ទៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ងត រ។ 

មាប្ា 14 

ប្រសិន្ទរើកបា ាល់តមែរប្ែូវទចាររលន្់ទលើេឹក ីបារាំង អាជាញាធរបារាំងត លាាំងទៅ
តកាបរកតន្លងទកើែទ ែុរាំផ្ុែ ទប្ោយេេួលបាន្ ាំែឹងទ ើយប្ែូវប្ស្វប្ជាវរកទចាររលន្់ទនាះ 
រឹរអូសយកប្េរាយសម្ាបែតិសមាភារៈន្ិងផ្តនាទាទទសាម្ចាារ់ ប្េរាយសម្ាបែិតត លរកទ ើញន្ឹង
ប្រគល់ឲាយមាចាស់ទ ើម្វិញ កនុងករែីអវែតមាន្មាចាស់ទ ើម្ ប្េរាយសម្ាបែតិទន្ះន្ឹងប្រគល់ឲាយម្ន្រន្តី
តមែរទ ើម្ាបីរញ្ជូន្រន្តទៅមាចាស់ទ ើម្វិញ ប្រសិន្ទរើទរលអាជាញាធរបារាំងមាំប្ស្វប្ជាវរក
ទចារន្ិងប្េរាយសម្ាបែតិទនាះម្ិន្ទ ើញទេ អាជាញាធរទនាះក៏ម្ិន្ប្ែូវដាក់ឲាយេេួលោរមុសប្ែូវ
ចាំទ ះទចារកម្ែទន្ះទ ើយ ។ ទរើម្ន្រន្តីកម្ពុជាត លរស់ទៅទលើេឹក ីបារាំងបាែ់រង់ប្េរាយ
សម្ាបែតិ តរររេខ្ងទលើក៏អន្ុវែតបាន្ត រ។ ប្រសិន្ទរើអាជាញាធរបារាំងមិែមាំប្រឹងតប្រង
អស់រីសម្ែថភារទ ើយទៅតែរកទចារម្ិន្ទ ើញ ន្ិង ម្ិន្អាចរកប្េរាយសម្ាបែត ិត ល
បាែ់រង់ទនាះបាន្ម្កវិញទេ អាជាញាធរទនាះម្ិន្ប្ែូវដាក់ឲាយេេួលោរមុសប្ែូវចាំទ ះអាំទរើ
ទចារកម្ែទន្ះទ ើយ។ 

 មាប្ា 15 

ប្រះសងាឃោែូលិកណាត លមាន្សម្ែថកិចចប្រទៅស្សនាទៅេូទាំងប្រទេសកម្ពុជាន្ឹង
ម្ិន្ប្ែូវេេួលោរររាំងរីជន្ជាែិកម្ពុជាណាមានាក់ទ ើយ ។ ប្រសិន្ទរើប្រះសងាឃទាំងទនាះចង់
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សង់វិហារោែូលិក ស្ោទរៀន្ ម្ន្ទីរទរេាយ ប្ែូវផ្តល់ ាំែឹងទៅអាជាញាធរតមែរទ ើម្ាបីសុាំោរ
អន្ុញ្ញាែជាម្ុន្សិន្ ។ 

មាប្ា 16 

ប្រះទៅអធិរជបារាំងប្េង់េេួលស្គាល់ប្រះរជានន្ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រះរជាប្សរ 
ចាារ់ទ ើយសុមចិែតជួយប្រះអងគកនុងកិចចោរ រសន្តិភារន្ិងម្ិែតភារន្ិងជួយប្រទេសកម្ពុជារី
សប្ែូវររស់មលួន្ន្ិងរីោរទកៀរសងេែ់រីប្រទេស នេទេៀែ ប្រះទៅអធិរជបារាំងន្ឹងជួយ
ប្រះរជាតមែរទដាយប្រះេ័យទស្្ាះប្ែង់កនុងោរប្រម្ូលរន្ធដាររីឈ្ែួញនានាៗ ន្ិង ជួយឈ្ែួញ
ទាំងទនាះកនុងោរទធវើ ាំទែើរាម្សម្ុប្េ ។ 

មាប្ា 17 

ទ ើម្ាបីអន្ុវែតមាប្ាត លតចងខ្ងទលើឲាយមាន្ភារង្យប្សួលន្ិងមាន្ប្រសិេធភារ អគគ
ទម្រញ្ជាោរបារាំងកនុងប្កុងនប្រន្គរប្ែូវោរ ីម្ួយកតន្លងទៅម្តុាំទប្ជាយចង្វារ ទ ើម្ាបីសង់
ឃលាាំងផ្ទុកធាយូងថ្ែទធវើជាជប្ងុកប្សូវ ន្ិង សប្មារ់ទធវើជាកាំរង់តផ្សប្មារ់កបា ាល់បារាំង ប្រះរជា
នន្ប្រទេសកម្ពុជាប្ែូវប្រគល់ ីទន្ះមាន្េាំ ាំ 15 តសន្ ប្រមាែជាកន្លះគី ូតម្ ែឲាយទៅ
បារាំង ប្រសិន្ទរើ ីទន្ះមាន្វែតទៅេីទនាះ  ីវែតទនាះអាចទៅរន្តជាកម្ែសិេធិររស់វែតែទៅ
ទេៀែបាន្ ។ កនុងករែីត លអគគទម្រញ្ជាោរបារាំងប្ែូវោរ ីរតន្ថម្ទៅេីាាំង នេទេៀែ
ប្រះរជាតមែរន្ិងម្ន្រន្តីររស់ប្រះអងគន្ឹងរិចារណាទដាះប្ស្យរក ីជូន្ភាគីបារាំងត លមាន្  
លកខមែឌ ូចតចងខ្ងទលើ។ 

មាប្ា 18 

ទ ើម្ាបី ឹងគុែ ល់ប្រះទៅអធិរជបារាំង កនុងោរទធវើជាអាណារាាបាលទលើប្រទេស
កម្ពុជាទ ើម្ាបីទធវើឲាយមាន្សន្តិភារន្ិងចទប្ម្ើន្រុងទរឿងកនុងប្រទេសទន្ះ កម្ពុជាប្ែូវយល់ប្រម្
ថា ៖ 
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ទរើបារាំងចង់ោរ់នប្រទឈ្ើទៅប្សុកតមែរទ ើម្ាបីសង់កបា ាល់សប្មារ់ប្រះទៅអធិរជ 
បារាំង កម្ពុជាប្ែូវអន្ុញ្ញាែឲាយបារាំងោរ់បាន្ អាជាញាធរតមែរប្ែូវរង្គារ់ទៅអាជាញាធ
រម្ូលដាឋាន្រន្តទេៀែអាំរីទរឿងទន្ះទ ើម្ាបីឲាយជួយសប្ម្ួលោរ ភាគីបារាំងេេួលរន្ទុក
ទលើោរចាំណាយទផ្ាេងៗត លទក់េងទលើរញ្ហាទន្ះ ។ 
ប្រសិន្ទរើបារាំងចង់េ ិញេាំន្ ិញទៅ កន ុងប្រទេសកម្ព ុជា អាជាញ ាធរកម្ព ុជាន្ឹង 
អន្ុញ្ញាែន្ិងជួយសប្ម្ួល ល់ឈ្ែួញបារាំងចាំទ ះែនម្លេាំន្ិញទន្ះ ន្ិង ប្ែូវគិែគូរ 
រវាងអនកលក់ន្ិងអនកេិញ ។ 

មាប្ា 19 

សន្ធិសញ្ញាទន្ះសន្ែែចរ់ប្ែឹម្មាប្ាទន្ះ ត លទៅសល់ន្ឹងសុាំសចាចារ័ន្ប្រថារ់ប្ារី
ប្រះទៅអធិរជបារាំងតែរ ុទណា្ាះ ។  សន្ធិសញ្ញាទន្ះទធវើទ ើងជារីចាារ់ ប្រះទៅប្កុង    
កម្ពុជាសទម្តចអងគប្រះន្ទរែតម្ប្េង់បាន្ាយយប្រះ សថទលខ្ ន្ិង ប្រថារ់ប្ាជាម្ួយន្ឹង
ទោកអគគទម្រញ្ជាោរបារាំង 

ទធវើទៅរជធាន្ីឧ ុងគមាន្ជ័យ ចុះនថ្ៃេី 11 តមសីហា ឆនាាំ 1863  

****************************************** 
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    ក   ប្រះ សថ 

ប្រះបាេន្ទរែតម្ប្គងរជាយទៅនថ្ៃេី 3 តមកកេដា 1864 ប្រះអងគទស្យេិវងគែទៅ
ទមា ាង 5 រទសៀលនថ្ៃេី 25 ទម្ស្ 1904 ។ 

ប្រះអងគបាន្រន្ាេល់េុកន្ូវឯកស្រប្រវែតិស្ន្រសតទន្ះ ត លសាំខ្ន្់រាំផ្ុែទនាះ ប្រះអងគ
បាន្សុមចិែតឲាយបារាំងទធវើអាណារាាបាលទលើកម្ពុជាទ ើម្ាបីទចៀសទចញរីោរ ទែតើម្យក ឹក ី 
តមែររីសមានាក់ទសៀម្ ន្ិង យួន្ ។ 

ទដាយអាំណាចនន្រុែាយបារម្ីត លប្រះអងគបាន្កស្ងេុកជូន្ ល់ប្រទេសជាែិ សូម្
ឲាយប្រះអងគោងទៅោន្ស់ុគែិភរចុះ ! ទរើប្រះអងគបាន្ទស្យសុគែសិុមទ ើយ សូម្ឲាយររ
 ល់ប្រទេសកម្ពុជាទទ   ន  ខ ន   ពត   ង  ទហាង ។  
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